
 

 

CARTILHA DO PROCESSO SELETIVO IFBA 2017 



 

 

CURSOS TÉCNICOS 

 

 

Calendário Resumido 

Período de Inscrição 
22/07 a 

15/09/2016 

Divulgação do Local de Prova 10/11/2016 

Aplicação da Prova 20/11/2016 

Publicação da Lista Preliminar dos 
Candidatos Aprovados 

A partir de 
09/01/2017 

Publicação da Lista Definitiva de Candidatos 
Aprovados 

20/01/2017 

Acesse o calendário completo clicando aqui.  

 

A leitura dessa cartilha não dispensa a leitura do Edital.  

É imprescindível que você fique atento às informações publicadas nos Editais 
para conhecer tudo sobre o Processo Seletivo IFBA 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo/orientacoes/calendario/calendario-2017


 

 

 

 Forma Integrada 

Escolaridade Exigida para Matrícula: Conclusão do Ensino Fundamental 

Duração dos Cursos: 3 ou 4 anos, a depender do curso 

O IFBA disponibiliza 100% das vagas de todos os cursos integrados com aplicação 
de prova de questões objetivas e redação. 

 

 Forma Subsequente 

Escolaridade Exigida para Matrícula: Conclusão do Ensino Médio 

Duração dos Cursos: 2 anos 

O IFBA disponibiliza 50% das vagas de todos os cursos subsequentes com aplicação 
de prova de questões objetivas e redação e 50% das vagas pelo Sisutec (com nota 
do ENEM). 

 

 Vagas  

 Oferta de Vagas: Disponível no Anexo I do Edital; 

 Conteúdo programático das provas: Disponível no Anexo III do Edital. 

 

 Convocação para matrícula dos candidatos classificados será publicado no: 

 Site http://www.processoseletivo.ifba.edu.br; 

 Campus para o qual o candidato se inscreveu. 

 

 Campi do IFBA disponíveis para seleção do Candidato  

Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, 
Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, 
Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença 
e Vitória da Conquista. 

 

 

http://www.processoseletivo.ifba.edu.br/


 

 

 

 Requisitos para Cadastramento no Sistema de Inscrições: 

◦ Conta de e-mail ativa; 

◦ Documento Oficial de Identificação (RG) e CPF do candidato; 

◦ Feito, exclusivamente, pela internet: 
http://www.processoseletivo.ifba.edu.br; 

◦ Quem não tem acesso à internet poderá utilizar as instalações físicas 
do IFBA em qualquer um dos campi (de segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h); 

◦ Para se inscrever o candidato seguirá os passos abaixo: 

▪ Criação do Cadastro no sistema de inscrições do IFBA; 

▪ Inscrição no Processo Seletivo. 

 
Lista de Documentos Oficiais de Identificação e mais informações sobre a 

Inscrição estão disponíveis no Item 6 do Edital. 

 

DISTRIBUIÇÃO E OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

 

 Ampla Concorrência 

45% das vagas ofertadas em cada curso e turno: Todo candidato concorrerá por 
Ampla Concorrência, independentemente da opção pelo Sistema de Cotas para 
estudantes de escolas públicas ou pela reserva para Pessoa com Deficiência, 
respeitando-se a ordem decrescente da nota final e os critérios de desempate. 

 

 Vagas reservadas às Pessoas com Deficiência 

 5% das vagas por curso e por turno para os candidatos com deficiências; 

 Deve entregar o laudo médico na Coordenação do Prosel de um dos 
Campi; 

 

http://www.processoseletivo.ifba.edu.br/


 

 

 Estudantes de Escolas Públicas 

50% das vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino 
fundamental em escolas públicas.  

 

Distribuição destes 50% das vagas para estudantes de escolas públicas:  

 Reserva de 50% destas vagas aos candidatos com renda bruta 
familiar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita distribuídas 
da seguinte forma: 

◦ 77% aos que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas.  

◦ 23% aos que não se autodeclarem pretos, pardos e indígenas.  

 Reserva dos outros 50% das vagas aos candidatos com renda bruta 
familiar superior a 1,5 salário-mínimo per capita distribuídas da 
seguinte forma: 

◦ 77% aos que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas.  

◦ 23% aos que não se autodeclarem pretos, pardos e indígenas.  

 

Para concorrer às vagas por meio do Sistema de Cotas para estudantes de 
escolas públicas é necessário que: 

 tenha cursado integralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos; ou 

 tenha obtido certificado de conclusão com base no resultado de 
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou 
de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino. 

 

 

 



 

 

Para os candidatos que desejam concorrer às vagas reservadas aos 
estudantes de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou 
inferior a 1,5 salário-mínimo per capita será necessário apresentar apenas 
um dos seguintes documentos das pessoas da família que recebem 
remuneração (incluindo o candidato):  

 
I. TRABALHADORES ASSALARIADOS: 

 Contracheques dos últimos 3 (três) meses, anteriores a data final do período 
de inscrição do processo seletivo; ou 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada ou 
carnê do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica; ou 

 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); ou 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  

 

II. ATIVIDADE RURAL: 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver; ou 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); ou 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas 
ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; ou 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das 
pessoas jurídicas vinculadas; ou 

 Notas fiscais de vendas. 

 

III. APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 

 Extrato mais recente do pagamento de benefício; ou 



 

 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver; ou  

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  

 

IV. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver; ou 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas 
ao candidato ou a membros de sua família, quando for o caso; ou  

 Guias de recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 
comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda 
declarada; ou 

 Extratos bancários dos últimos três meses. 

 

V. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:  

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver; ou 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos; ou 

 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.  

 

O candidato precisa ficar atento aos prazos de entrega das 
documentações comprobatórias! 

 

 

ISENÇÃO PARCIAL DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Será concedida a isenção parcial da taxa de inscrição, pagando o valor de R$ 3,00, 
para cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Forma 
Integrada/Subsequente aos candidatos que atenderem a um dos seguintes 
requisitos: 

 

 



 

 

 Forma Integrada 

 

 Cursado Ensino Fundamental (1a a 8a série/1o ao 9o ano) em 

estabelecimento da rede pública de ensino sediado no país;  

 Concluintes do supletivo do Ensino Fundamental ou curso equivalente, em 

estabelecimento da rede pública de ensino sediado no país; 

 Cursado os 07 primeiros anos e seja concluinte do Ensino Fundamental em 

estabelecimento da rede pública de ensino sediado no país. 

 

 Forma Subsequente 
 

  Cursado Ensino Fundamental e Médio (1a a 3a série/1o ao 3o ano) em 

estabelecimento da rede pública de ensino sediado no país;  

 Concluintes do supletivo do Ensino Fundamental e Médio ou curso 

equivalente, em estabelecimento da rede pública de ensino sediado no país; 

 Cursado o Ensino Fundamental e os 2 primeiros anos do ensino médio e 

sejam concluintes, isto é, que estejam cursando a 3a série do Ensino Médio 

em estabelecimento da rede pública de ensino sediado no país. 

 

Os candidatos deverão solicitar, no ato da inscrição, a isenção parcial da Taxa de 
Inscrição entre 22/07 e 18/08/2016, no endereço eletrônico do IFBA: 
http://www.processoseletivo.ifba.edu.br  

 
Mais informações sobre esta Isenção Parcial da Taxa de Inscrição está disponível 

no Item 7 do Edital. 

 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO NO DIA DA PROVA 

 

Candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado no dia da prova 
deverão solicitá-lo no campo adequado na inscrição. Em seguida, deverão 
apresentar o laudo médico no campus do IFBA, no período de 29/07 a 
16/09/2016, conforme especificado no Edital. 

http://www.processoseletivo.ifba.edu.br/


 

 

Poderão ser oferecidas as condições e o atendimento apropriados, de acordo com 
as seguintes especificações:  

a) ao candidato com deficiência visual, deficiência física, deficiência 
intelectual, autismo, déficit de atenção ou dislexia total será fornecido 
um ledor para transcrição das respostas do candidato para as folhas de 
resposta e de redação, quando se mostrar necessário; 

b) ao candidato com baixa visão e/ou corrigida pelo uso de lentes, será 
fornecida prova ampliada papel A3 (aproximadamente fonte de tamanho 
24). Se solicitado, será concedido apoio de ledor; 

c) ao candidato com deficiência física ou mobilidade reduzida será 
fornecida acessibilidade à sala de prova; 

d) ao candidato com dificuldade de efetuar a marcação do cartão-
resposta e/ou de escrever será fornecido pessoal de apoio para 
transcrição do gabarito da prova (Transcritor); 

e) ao candidato surdo será concedido, durante a realização da prova, 
pessoal de apoio com domínio de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
para mediar a comunicação entre surdos e ouvintes e, no ato da prova, 
traduzir do português para a LIBRAS o conteúdo abordado, assim como 
qualquer outra comunicação no ambiente da aplicação da prova; 

f) à candidata que tiver necessidade de amamentar durante o período 
de realização da prova serão permitidas 02 saídas de 15 minutos. A 
criança deverá permanecer acompanhada de adultos indicados pelo 
responsável; 

g) ao candidato com deficiência auditiva, deficiência intelectual, 
transtorno mental grave ou severo, déficit de atenção ou dislexia será 
fornecido sala mais vazia. 

 

Tempo de Realização da Prova: Candidato que necessitar de atendimento 
diferenciado e, consequentemente, tempo adicional para realizar a prova poderá 
ser concedido 60 minutos, além do tempo regulamentar, com base na avaliação e 
parecer da equipe médica do IFBA.  

Mais informações sobre Atendimento Diferenciado no dia da prova estão 
disponíveis no Item 8, do Edital. 

 



 

 

AVALIAÇÕES 

 

Forma Integrada: 

Data Horário Prova Total de Questões 

20 de 
novembro de 

2016 

08h00 às 
12h30 

Língua Portuguesa, 
Matemática, História, 

Geografia. 

36 questões + 
01 Redação 

 

Forma Subsequente: 
 

Data Horário Prova Total de Questões 

20 de 
novembro de 

2016 

08h00 às 
12h30 

Língua Portuguesa, 
Matemática, História, 

Geografia, Física, Química, 
Biologia, Inglês ou Espanhol. 

40 questões + 
01 Redação 

 
 O candidato deverá chegar ao estabelecimento de ensino com, pelo 

menos, 60 minutos de antecedência do início da prova.  

 Os portões para acesso aos locais de realização da prova serão abertos às 

07h20 e fechados às 07h50. 

 O acesso à sala de prova só será possível mediante a apresentação do 

mesmo Documento Oficial de Identificação (original) informado no ato 

da inscrição. 

O candidato deverá apresentar-se no local de realização da prova, na data 
prevista, munido, obrigatoriamente de: 

 caneta esferográfica transparente com tinta preta ou azul; e 

 documento oficial de identificação com foto (original). 

Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada do candidato para 
realização da prova, independentemente do motivo alegado. 



 

 

APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 

Apuração dos resultados pelo sistema de classificação do IFBA será feita por 
processo eletrônico de computação, adotando-se o seguinte procedimento: 
 

 Pontuação Prova Objetiva (NPO): de zero a 100 (cem); 

 Pontuação para Redação (NR): de zero a 100 (cem); 

 Correção de redação: somente terá a redação corrigida o candidato que 

acertar, no mínimo, 09 questões da prova objetiva; 

 Eliminado: candidato que obtiver nota inferior a 20% na Redação; 

 Cálculo da Nota Final (NF): NF = (NPO x 0,6) + (NR x 0,4). 

 
A convocação observará as políticas de vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência, as vagas de ampla concorrência e as reservas de vagas. 
 
Cabe ao candidato informar-se sobre a lista de aprovados divulgada pelo IFBA, 
devendo permanecer atento aos Editais e comunicados, oportunamente 
publicados.  
 
 

Por meio dessa cartilha, você teve acesso às informações básicas do 
Processo Seletivo, mas é muito importante a leitura de todo o Edital! 

 
 
 
 

Bons estudos e boa sorte! 
 
 


